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EDUSKUNNAN VASTAUS 86/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 32/2013 vp).

Valiokuntakäsittely
Hallintovaliokunta on antanut asiasta mietinnön
(HaVM 10/2013 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
kuntalain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuntalain (365/1995) 86 §:n 1 momentti ja 87 a §, sellaisina kuin ne ovat, 86 §:n
1 momentti laissa 578/2006 ja 87 a § laissa 519/2007, sekä
lisätään lakiin uusi 2 a, 2 b ja 66 a § seuraavasti:
2a§
Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla
Kunnan hoitaessa 2 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus).
Kunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa
markkinoilla ainakaan, jos:
1) kunta tuottaa lain perusteella omana toimintanaan palveluja kunnan asukkaille ja muille, joille kunnan on lain perusteella järjestettävä
palveluja;
2) tehtävää hoidetaan 76 §:ssä tarkoitetulla
tavalla yhteistoiminnassa lakiin perustuvan yhteistoimintavelvoitteen perusteella ja palveluja
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tuotetaan omana toimintana alueen asukkaille ja
muille, joille on lain perusteella järjestettävä
palveluja;
3) tehtävää hoidetaan 76 §:ssä tarkoitetulla
tavalla yhteistoiminnassa ja kyseessä on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007)
10 §:ssä tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) 19 §:ssä tarkoitetun sidosyksikön tai sidosyrityksen toiminnasta taikka jos yhteistoimintaan ei muutoin sovelleta kilpailuttamisvelvollisuutta;
4) kunta järjestää laissa tarkoitettua opetuksen tai koulutuksen järjestämislupaa, toimilupaa
tai oppilaitoksen ylläpitämislupaa edellyttävää
koulutusta, edellä mainitussa luvassa määrättyjä
muita tehtäviä tai tuottaa palveluja tällaiseen
opetukseen kiinteästi liittyvinä oppilas- ja opiskelijatöinä;
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5) toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopoliasemaan tai muodostaa luonnollisen monopolin tai tuottaa välittömästi näihin liittyviä
palveluja; tai
6) kunta ostaa, myy tai vuokraa kiinteistöjä ja
toiminta liittyy kunnan maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuun alueiden käytön suunnittelutehtävän hoitoon.

66 a §
Hinnoittelu kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla
Kunnan toimiessa 2 b §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa kilpailutilanteessa markkinoilla kunnan on hinnoiteltava toimintansa markkinaperusteisesti.
86 §

2b§
Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset
Yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä kunta
voi hoitaa omana toimintanaan 2 a §:ssä tarkoitettua tehtävää, jos:
1) toiminnan on katsottava olevan vähäistä;
2) lain perusteella kunta voi nimenomaisesti
tuottaa palveluja toiselle taholle tai osallistua
tällaista toimintaa koskevaan tarjouskilpailuun;
3) kunta tuottaa tukipalveluja 16 a §:ssä tarkoitetulle kuntakonserniin kuuluvalle tytäryhteisölle;
4) kunta tuottaa palveluja julkisista hankinnoista annetun lain 10 §:ssä tarkoitetulle sidosyksikölle taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 19 §:ssä tarkoitetulle sidosyritykselle tai yhteisyritykselle;
5) kunta vuokraa toimitiloja pääasiassa käytettäväksi kunnan omassa toiminnassa ja kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille tai käytettäväksi sellaisessa palvelutuotannossa, jonka
tuotannon kunta on kilpailuttanut;
6) kunta tuottaa palveluja kunnan tai
16 a §:ssä tarkoitetun kuntakonserniin kuuluvan
tytäryhteisön palveluksessa oleville henkilöille
palvelussuhteen perusteella; tai
7) toiminta liittyy välittömästi valmiuslaissa
(1552/2011) tarkoitetun valmiussuunnitelman
mukaiseen poikkeusoloja koskevaan varautumisvelvollisuuteen.
Mitä edellä 1 momentissa säädetään palveluista, sovelletaan myös tavaroiden myyntiin
kilpailutilanteessa markkinoilla.
2

Kuntaa koskevien säännösten soveltaminen kuntayhtymässä
Kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta säädetään 2, 2 a, 2 b, 3, 8,
12—15, 15 a, 15 b, 16, 16 a, 17 ja 18 §:ssä,
19 §:n 1 momentissa, 20—23, 27—29, 32, 32 b,
33 ja 37—43 §:ssä sekä 6—9 luvussa lukuun ottamatta 65 §:n 3 momentissa säädettyä alijäämän
kattamisvelvollisuutta.
Mitä
8 §:n
2 momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta 76 §:n 4 momentissa tarkoitettuun kuntayhtymään.
— — — — — — — — — — — — — —
87 a §
Kunnallinen liikelaitos ja sen tehtävät
Sen mukaan kuin 2, 2 a ja 2 b §:ssä säädetään,
kunta tai kuntayhtymä voi perustaa kunnallisen
liikelaitoksen sellaista liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa
tehtävää varten. Liikelaitoksen perustaminen
edellyttää erikseen tehtävää päätöstä.
Kunnan perustamasta liikelaitoksesta käytetään nimitystä kunnan liikelaitos ja kuntayhtymän perustamasta kuntayhtymän liikelaitos. Liikelaitoksen nimessä tulee olla sana liikelaitos.
Kuntien ja kuntayhtymien yhdessä perustamasta
kuntayhtymästä, jonka tehtävänä on kunnallisen
liikelaitoksen ylläpitäminen, käytetään nimitystä liikelaitoskuntayhtymä. Tällaisen liikelaitoksen nimessä tulee olla sana liikelaitoskuntayhtymä.
Kunnan liikelaitos-, kuntayhtymän liikelaitos- sekä liikelaitoskuntayhtymä -nimitystä voi
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käyttää vain sellainen kunnallinen liikelaitos,
joka on perustettu tämän lain mukaiseksi liikelaitokseksi.
Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen tehtävistä määrätään johtosäännössä. Liikelaitoskuntayhtymän tehtävistä on sovittava perussopimuksessa. Jos liikelaitoskuntayhtymän jäsenenä
on kuntayhtymä, liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa on sovittava perussopimuksen
muuttamisesta. Liikelaitoskuntayhtymästä on
muutoin voimassa, mitä tässä laissa säädetään
kuntayhtymästä, jollei tässä luvussa toisin säädetä.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Jos kunta tai kuntayhtymä on ennen tämän
lain voimaantuloa hoitanut tehtävää omana toimintanaan kilpailutilanteessa markkinoilla, kunnan tai kuntayhtymän on viimeistään vuoden
2014 loppuun mennessä siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai säätiömuodossa
taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei
toiminta vääristä kilpailua.
Jos kunnan tai kuntayhtymän toiminnassa on
kyse julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisten palvelujen
tuottamisesta kilpailutilanteessa markkinoilla,
kunnan tai kuntayhtymän on vuoden 2016 loppuun mennessä siirrettävä tehtävä hoidettavaksi
yhtiö-, yhteisö- tai säätiömuodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta
vääristä kilpailua.
Ennen tämän lain voimaantuloa kilpailutilanteessa markkinoilla hoidetun tehtävän siirto tämän lain perusteella osakeyhtiö-, osuuskunta-,
yhdistys- tai säätiömuotoiseksi katsotaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003)
25 §:ssä tarkoitetuksi liikkeen luovutukseksi.
Osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai
säätiön, jonka palvelukseen kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt siirtyvät, on
huolehdittava sellaisen siirtyvän henkilöstön
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eläketurvan säilymisestä, joka on ollut kunnan
tai kuntayhtymän palveluksessa ennen vuotta
1993 ja jonka palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka, jos siirrossa on
kyse kunnan tai kuntayhtymän ennen tämän lain
voimaantuloa hoitamasta tehtävästä kilpailutilanteessa markkinoilla.
Jos kunta tai kuntayhtymä viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä 2 a §:ssä tarkoitetun yhtiöittämisvelvollisuuden täyttämiseksi
luovuttaa yhden tai useamman kunnan tai kuntayhtymän omistamalle osakeyhtiölle omistamansa kiinteistön, joka on ennen lain voimaantuloa pääasiallisesti ollut välittömästi kunnan
kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettavan tehtävän käytössä ja tulee tuollaiseen käyttöön luovutuksen jälkeen ja saa vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön osakkeita, verovirasto palauttaa
suoritetun veron hakemuksesta. Verovapaus
koskee vastaavasti yhtiöitettävän toiminnan
käyttöomaisuuteen kuuluvia arvopapereita sekä
kunnan tai kuntayhtymän omistaman kiinteistön
omistamista ja hallintaa harjoittavan yhtiön
osakkeiden luovutusta vastaanottavan yhtiön
osakkeita vastaan, jos:
1) kiinteistöt ovat pääasiassa edellä tarkoitetussa käytössä; tai
2) osakkeet oikeuttavat edellä tarkoitetussa
käytössä olevan huoneiston hallintaan.
Hakemus veron palauttamiseksi on tehtävä
vuoden kuluessa veron suorittamisesta. Hakemukseen on liitettävä asianomaisten kuntien
antama selvitys luovutuksen liittymisestä tässä
laissa säädettävään toiminnan yhtiöittämisvelvollisuuteen sekä kiinteistön käytöstä ennen luovutusta ja sen jälkeen. Hakemukseen on lisäksi
liitettävä kunnan tilintarkastajan lausunto. Verovirasto voi tarvittaessa pyytää valtiovarainministeriöltä lausunnon luovutuksen liittymisestä laissa säädettyyn yhtiöittämisvelvollisuuteen.
Jos hakemus on tehty ja verovapaan luovutuksen edellytysten täyttymisestä on esitetty selvitys ennen veron suorittamista, verovirasto voi
päättää, että veroa ei ole suoritettava.
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